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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          
Số:   217  /BC-SNN Quảng Trị, ngày  17 tháng 7 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

 Về việc phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh 

(tài liệu phục vụ ghi hình kênh: Nông nghiệp – Nông thôn – Nông dân (VTC16)). 

 

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Trị 

 

Thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá 

trị gia tăng và phát triển bền vững theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 

10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết 

04-NQ/TU ngày 24/4/2017 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn 

với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 – 

2020, định hướng đến 2025; Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND về thúc đẩy phát 

triển cây trồng con nuôi, tạo sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh của tỉnh 

giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025 và nhiều chính sách quan trọng 

khác
1
. Trên cơ sở các quyết sách, kết hợp với những tiềm năng, lợi thế về điều 

kiện đất đai, khí hậu thời tiết, Quảng Trị lựa chọn mục tiêu là địa phương tiên 

phong về sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên quy mô lớn gắn với các sản phẩm 

chủ lực là Gạo hữu cơ chất lượng cao, cà phê Arabica Khe Sanh, Hồ tiêu Quảng 

Trị và cây ăn quả đặc sản. Trong thời gian qua, ngành Nông nghiệp đã tập trung 

chỉ đạo quyết liệt, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng mới theo hướng 

chuyển từ số lượng sang chất lượng, giá trị theo chuỗi liên kết, ứng dụng tiến bộ 

kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất thông qua Doanh nghiệp… tạo sản phẩm 

có quy mô lớn, đồng nhất, nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả sản xuất, kinh 

doanh, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, ổn định tốc độ tăng trưởng 

nông - lâm - thủy sản bình quân hàng năm đạt trên 3,7%, nâng cao thu nhập cho 

người dân nông thôn, sản phẩm hữu cơ Quảng Trị đã có mặt thị trường trong 

nước và quốc tế, góp phần rất lớn thực hiện thành công Chương trình MTQG về 

xây dựng nông thôn mới.  

 

 

                                           
1 Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh về khuyến khích phát triển nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. 
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I. Kết quả một số mô hình nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh: 

1. Mô hình sản xuất lúa trên cánh đồng lớn, hợp tác với Công ty Cổ 

phần nông sản hữu cơ Quảng Trị thực hiện mô hình liên kết sản xuất theo 

hướng hữu cơ  

Hiện nay, Công ty TNHH sản xuất Thương mại Đại Nam, Công ty Cổ 

phần nông sản hữu cơ Quảng Trị đã tiến hành ký kết hợp đồng với 6 hợp tác xã, 

tổ hợp tác thuộc 4 huyện để xây dựng vùng sản xuất Gạo hữu cơ với tổng diện 

tích thực hiện trong 7 vụ (từ vụ Hè Thu 2017 đến vụ Hè Thu 2020) gần 800 ha, 

sản lượng lúa tươi thu được hơn 5.000 tấn. Đây là mô hình hoàn toàn không sử 

dụng yếu tố hóa học trong suốt quá trình sản xuất nhưng vẫn cho năng suất 

ngang và cao hơn sản xuất truyền thống, đặc biệt đối với các vùng đất sản xuất 

liên tục, năng suất ngày càng cao, vụ sau cao hơn vụ trước (mặc dù lượng phân 

bón vụ sau giảm 100 kg/ha so với vụ trước). Mô hình liên kết sản xuất lúa hữu 

cơ đạt được hiệu quả trên cả 3 mặt kinh tế, xã hội và môi trường: 

- Về kinh tế:  

Công ty bao tiêu toàn bộ sản phẩm lúa tươi và trả tiền ngay tại ruộng, với 

năng suất lúa tươi bình quân sau 6 vụ đạt 60 tạ/ha, nơi cao đạt trên 80 tạ/ha, cho 

thu nhập bình quân 36 triệu đồng/ha, nơi cao đạt 48 triệu đồng/ha. Sau khi trừ 

chi phí cho lợi nhuận bình quân gần 26 triệu đồng/ha, nơi cao đạt 38 triệu 

đồng/ha, cao hơn sản xuất đại trà từ 8-20 triệu đồng/ha. Như vậy, qua 6 vụ với 

gần 700 ha lúa liên kết sản xuất theo hướng hữu cơ, với tổng sản lượng thu được 

là hơn 4.000 tấn lúa tươi, tổng thu nhập của mô hình gần 30 tỷ đồng, lãi toàn mô 

hình qua 06 vụ hơn 15 tỷ đồng. Như vậy, mỗi héc ta canh tác lúa hữu cơ nông 

dân có lãi 26-38 triệu đồng/ha/vụ, tương đương 52-76 triệu đồng/ha/02 vụ, cao 

gấp 1,5-2 lần so với sản xuất lúa đại trà. Bên cạnh đó, thương hiệu Gạo hữu cơ 

Quảng Trị mặc dù mới chỉ có mặt trên thị trường trong thời gian ngắn nhưng đã 

trở thành thương hiệu mạnh, đã được đưa vào phân phối tại các chuỗi siêu thị 

lớn trên toàn quốc như: 7Eleven, US Mart, Queenslan… 

- Về xã hội: Mô hình giải quyết được 02 vấn đề cơ bản về tổ chức sản 

xuất và an toàn thực phẩm: 

+ Về tổ chức sản xuất: Tất cả các hộ gia đình tham gia mô hình đều phải 

nằm trong vùng quy hoạch sản xuất cánh đồng lớn, tập trung. Mô hình đã thúc 

đẩy hình thức sản xuất trên cánh đồng lớn, tập trung, tích tụ ruông đất, điển hình 

như: HTX Đức Xá với quy mô gần 30 ha, HTX Phước Thị 23 ha, THT Long 

Hưng (6 hộ gia đình thuê đất tích tụ 12 ha)... Việc quy hoạch vùng sản xuất, sản 

xuất trên cánh đồng lớn chủ động tưới tiêu giúp cho công tác cơ giới hóa các 

khâu dễ dàng, đặc biệt việc áp dụng máy cấy theo công nghệ Ong Biển (Nguyên 

tắc tam giác đều) thực hiện tại HTX Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng 
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với quy mô 12 ha đã giúp cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, kháng sâu bệnh, 

cho năng suất và chất lượng cao, chủ động việc quản lý và áp dụng theo quy 

trình hữu cơ hoàn toàn. 

+ Về an toàn thực phẩm: Mô hình giúp nâng cao nhận thức của người 

nông dân theo hướng không sử dụng thuốc BVTV, tập trung sử dụng phân hữu 

cơ vi sinh, phân chuồng hoai mục, tạo ra sản phẩm nông sản sạch, có nguồn gốc 

xuất xứ rõ ràng. Đây là bằng chứng rõ ràng nhất về việc phát triển một nền nông 

nghiệp bền vững không nhất thiết phải phụ thuộc vào phân bón vô cơ và thuốc 

trừ sâu bệnh. 

- Về môi trường: Việc không sử dụng thuốc BVTV và phân bón vô cơ, 

đã giúp khôi phục và duy trì hệ sinh thái đồng ruộng, bảo vệ độ phì nhiêu của 

đất, bảo vệ thiên địch cũng như các loài thủy sinh sống trong ruộng lúa, đặc biệt 

bảo vệ sức khỏe cho con người, nhất là người nông dân trực tiếp sản xuất; Hiệu 

quả này không có một giá trị nào có thể so sánh được. 

Ngoài ra, theo ghi nhận của ccộng đồng, ruộng mô hình xuất hiện nhiều 

đối tượng thiên địch như: Nhện lưới, ong xanh, chuồn chuồn, các loại cá, ốc… 

với mật độ cao. Mỗi ha sản xuất lúa theo hướng hữu cơ ngoài bán lúa cho Công 

ty còn thu hoạch thêm khoảng 50-80 kg cá tự nhiên các loại đã góp thêm thu 

nhập cho hộ gia đình... 

2. Mô hình canh tác tự nhiên tại Triệu Phong:  

Được sự hỗ trợ của Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc ( KOICA) và Tổ 

chức Tầm nhìn thế giới, trên địa bàn huyện Triệu Phong đã và đang đẩy mạnh 

phong trào canh tác tự nhiên trên một số loại cây trồng, vật nuôi tạo sinh kế bền 

vững cho người dân. Sau 5 năm triển khai đã có hơn 100 ha/năm (lúa, rau các loại) 

được canh tác theo quy trình “Canh tác tự nhiên”, hàng chục mô hình chăn nuôi gà, 

lợn sử dụng các chế phẩm tự nhiên được chuyển giao từ chuyên gia Hàn Quốc. Sản 

phẩm của mô hình đã được Tổng công ty Thương mại Quảng Trị bày bán tại chuỗi 

cửa hàng 8S, được các khách hàng tại TPHCM, Nha Trang ưa chuộng và đánh giá 

rất cao, đặc biệt, quy trình sản xuất Gạo sạch Triệu Phong đã đạt giải nhất về công 

nghệ phù hợp thân thiện với môi trường năm 2017 tại Hội nghị quốc tế về công 

nghệ phù hợp thân thiện với môi trường diễn ra tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. 

Năm 2019, gạo canh tác tự nhiên Triệu Phong được chứng nhận chất lượng hữu 

cơ Việt Nam và được UBND tỉnh Quảng Trị công nhận sản phẩm OCOP 4 sao. 

Mô hình đã tạo ra một phong trào sản xuất sâu rộng cho các địa phương trong tỉnh, 

việc thành lập HTX Nông nghiệp sạch canh tác tự nhiên Triệu Phong cũng như 

Cửa hàng Nông sản sạch Triệu Phong tại Đông Hà là tiền đề cho sự phát triển bền 

vững của mô hình trong thời gian tới. 
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3. Mô hình sản xuất Hồ tiêu hữu cơ:   

Thông qua các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, đến nay đã có gần 170 

ha Hồ tiêu canh tác theo quy trình hữu cơ tại Vĩnh Linh và Gio Linh.  

Trong đó, từ năm 2018 đã có 132 hộ nông dân tại các thôn Tân Văn, Hảo 

Sơn, An Nha, An Hướng, Xuân Hòa của xã Gio An-huyện Gio Linh đã liên kết 

với công ty Organics More Co.,Ltd có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh để sản 

xuất và bao tiêu Hồ tiêu hữu cơ với quy mô 62,6 ha. Công ty đã hỗ trợ làm các 

thủ tục kiểm định chất lượng sản phẩm và quy trình sản xuất hồ tiêu, cây nghệ 

theo các tiêu chuẩn EC834/2007 của Châu Âu, tiêu chuẩn NOP USDA của Bộ 

Nông nghiệp Hoa Kỳ. Mô hình đã được tổ chức đánh giá độc lập Châu Âu 

Control Union chứng nhận sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn Hữu cơ của Châu 

âu và Mỹ. Trong năm 2019, đã bán 18 tấn hồ tiêu hữu cơ cho công ty với giá 

bán 78.000đ/kg. Cao hơn 18.000- 20.000 đồng so với giá thị trường tại Quảng 

Trị ở cùng thời điểm. Đây được xem là hướng đi đột phá mới cho ngành hàng 

Hồ tiêu Quảng Trị để xâm nhập các thị trường tiềm năng ở Châu Âu và các 

nước khác. 

Ngoài ra, một số đơn vị trên địa bàn đã giới thiệu, quảng bá sản phẩm Hồ 

tiêu ra thị trường Quốc tế như Công ty cổ phần tổng công ty Thương mại Quảng 

Trị, Công ty TNHH Duy Proster... xuất khẩu sang thị trường Mỹ được hơn 50 

tấn Hồ tiêu, với giá bán cao hơn 20% so với thị trường trong nước. 

4. Các mô hình sản xuất hữu cơ khác: 

Quy mô các mô hình này chưa lớn nhưng có ý nghĩa rất quan trọng. Vì đây 

là những mô hình điểm để người dân thăm quan, học tập và nhân rộng trong thời 

gian tới. Cụ thể: 

- Mô hình trồng cam hữu cơ với quy mô gần 20 ha tại Gio Linh, Cam Lộ, 

Hướng Hóa và Hải Lăng. 

- Mô hình sản xuất rau ứng dụng công nghệ hữu cơ Obi-Ong biển tại Đông 

Thanh, Đông Hà; 

- Mô hình sản xuất Thanh Long ruột đỏ, ruột tím theo hướng hữu cơ tại 

Phường 3 - Đông Hà, Vĩnh Thủy-Vĩnh Linh, quy mô gần 10 ha; 

- Mô hình cà phê hữu cơ sinh thái với quy mô 19 ha tại Hướng Phùng, 

Hướng Hóa. 

- Mô hình liên kết với Công ty Quế Lâm sản xuất lúa hữu cơ (Bắc Thơm 7) 

với quy mô 20 ha tại xã Triệu Thuận, Triệu Phong… 

- Mô hình sản xuất lúa hữu cơ của Liên minh HTX Hải Lăng, quy mô 30 ha/vụ. 
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II. Định hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh thời 

gian tới. 

- Trong thời gian tới, Ngành Nông nghiệp và PTNT tiếp tục tham mưu 

cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để có những quyết sách, chiến lược phù hợp 

với xu thế phát triển trong thời kỳ mới (tham mưu hoàn thiện quy hoạch vùng 

sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn; Đề xuất 

ban hành các chính sách đặc thù để thu hút, thúc đẩy các Doanh nghiệp đầu tư 

vào sản xuất nông sản theo chuỗi giá trị, đảm bảo sản xuất sạch, bền vững, có 

chứng nhận và có giá trị gia tăng cao…); 

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo 

tinh thần Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 24/4/2017 và Nghị quyết số 02/2019/NQ-

HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh về khuyến khích phát triển nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; khuyến khích liên kết sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-

2025, định hướng đến năm 2030.  

- Phát huy những kết quả đạt được trong sản xuất nông sản hữu cơ, Quảng 

Trị tiếp tục chỉ đạo tập trung, phát triển và mở rộng diện tích sản xuất nông sản 

hữu cơ, canh tác tự nhiên, chú trọng các sản phẩm nông sản chủ lực, có lợi thế 

cạnh tranh như: Lúa chất lượng cao; hồ tiêu, cà phê, cam, bơ, chuối, chanh leo, 

dược liệu... Đây được xem là giải pháp đột phá để thực hiện thành công tái cơ 

cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền 

vững, gắn với xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và 

PTNT cùng với các Doanh nghiệp xúc tiến để xây dựng các Nhà máy chế biến 

nông sản trên địa bàn nhằm mục tiêu ổn định đầu ra, mở rộng quy mô, diện tích 

sản xuất, tạo vùng nguyên liệu sản xuất hàng hóa trên địa bàn. Phấn đấu đến 

năm 2025, diện tích sản xuất hữu cơ trên tất cả các loại cây trồng đạt 5.000 ha – 

10.000 ha.  

- Tiếp tục mời gọi, huy động các nguồn lực từ các Doanh nghiệp, Dự án, 

các tổ chức đến tìm kiếm cơ hội hợp tác, liên kết, đầu tư sản xuất nông sản trên 

địa bàn tỉnh theo chuỗi giá trị, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu; 

- Tăng cường công tác giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản đặc 

sản của địa phương với bạn bè trong nước và quốc tế. 

III. Địa điểm ghi hình: (Dự kiến) 

1. HTX Long Hưng – Xã Hải Phú, huyện Hải Lăng 

Ông: Trần Quang Hậy, Điện thoại: 0972.342.684; 

2. HTX Phước Thị - Xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh 

Ông: Nguyễn Giang, Điện thoại: 03692.033.394. 
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IV. Cán bộ tham gia dẫn Đoàn:  

- Nguyễn Hữu Tâm, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Trồng trọt và BVTV; 

- Nguyễn Ngọc Thạch, Phó phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và 

BVTV (SĐT: 0948.454.359) 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo UBND tỉnh./. 
Nơi nhận:                 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TTBVTV.                                                         
 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 
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